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Gepubliceerd in JAAN 2014/129 

 

Annotatie bij Vzr. Rb. Den Haag 24 april 2014, ECLI: NL:RBDHA:2014:5696 

 

Een beoordelingsmodel waarbij per wens aan de beste inschrijving de maximale score en aan de 

slechtste inschrijving de minimale score wordt toegekend, heeft als voordeel dat van te voren precies 

vaststaat wat de spreiding van de scores zal zijn. Daarmee is tevens het gewicht per wens op 

eenduidige wijze vooraf vastgelegd. Het model heeft echter ook twee nadelen: 1. er is een risico op 

een rangordeparadox en 2. de kans is aanwezig dat kleine verschillen in kwaliteit (mogelijk ten 

onrechte) sterk worden uitvergroot. Dit laatste nadeel is maximaal in het geval dat er slechts twee 

inschrijvers zijn, waardoor het beoordelingsmodel in feite niets anders is dan het 'winner takes all' 

principe.  

De beide genoemde nadelen kwamen recent aan de orde in het arrest HR 9 mei 2014, 

ECLI:NL:HR:2014:1078, JAAN 2014/126 m.nt. Mutsaers. In die casus was door de gemeente Utrecht 

precies hetzelfde beoordelingsmodel toegepast, niet alleen bij het kwaliteitscriterium, maar ook bij het 

prijscriterium en leidde dit tot een rangordeparadox. Ook in die casus waren er slechts twee geldige 

inschrijvingen en omdat er slechts twee criteria waren, werd de inschrijver met de laagste prijs 

automatisch tot winnaar verklaard, wat in hoger beroep en cassatie ongedaan werd gemaakt. 

Ook de gemeente Sûdwest Fryslân heeft eens gekozen voor dit beoordelingsmodel met een maximale 

spreiding per wens, maar na ontvangst van de inschrijvingen kwam zij tot het inzicht dat bij de kleine 

verschillen in kwaliteit het model te grote verschillen in scores opleverden. Om die reden werd bij 

nader inzien een ander beoordelingsmodel toegepast dan het vooraf bekendgemaakte model. Terecht 

werd dit door de voorzieningenrechter ontoelaatbaar geacht, zie JAAN 2013/140 m.nt. Chen. Het is 

dus terecht dat in het onderhavige vonnis de klachten tegen dit beoordelingsmodel worden afgewezen 

(zie r.o. 4.5), want heeft de aanbestedende dienst eenmaal voor dit model gekozen, dan zal hij dat 

model ook consequent moeten toepassen.  

Het lijkt maar niet tot inschrijvers door te dringen dat klachten over het beoordelingsmodel tijdens de 

vragenronde moeten worden ingediend en dat het vrijwel altijd zinloos is om achteraf, nadat de 

inschrijving is afgewezen, in kort geding hiertegen bezwaar te maken. De voorzieningenrechter doet in 

r.o. 4.5 een interessante uitspraak over het model, namelijk dat het de aanbestedende dienst vrij staat 

om te kiezen voor een model dat (kleine) kwaliteitsverschillen tussen inschrijvingen uitvergroot. Zoals 

bekend uit het geruchtmakende vonnis Vzr. Rb. Gelderland 24 januari 2014, 

ECLI:NL:RBGEL:2014:454, JAAN 2014/56 m.nt. Ritsema van Eck, mogen grote 

kwaliteitsverschillen niet zo sterk verkleind worden dat de facto het kwaliteitscriterium vrijwel geen 

rol meer speelt. Zou het omgekeerde nu ook gelden, dat wanneer als gevolg van het uitvergroten van 

kwaliteitsverschillen het prijscriterium de facto geen rol meer speelt het beoordelingsmodel niet meer 

toelaatbaar is? Daar zijn wel argumenten voor, zoals het arrest Gerecht EU 20 september 2011, T-

461/08, besproken in TA 2012/p. 58) waaruit ik citeer (randnr. 194): 

'Save in exceptional circumstances, for which the EIB must give reasons, in order to ensure that the 

best ‘value for money’ or ‘price-quality’ ratio is achieved at the conclusion of the overall evaluation of 

the criteria chosen for the purpose of identifying the economically most advantageous tender, the 

weighting applied to the financial criterion must not result in the neutralisation of that criterion in 

choosing the successful tenderer.' 

Het lijkt er dus op dat het gunningscriterium van de 'beste kwaliteit' niet toelaatbaar is. Dat volgt ook 

uit jurisprudentie waarin het Hof van Justitie overweegt dat de richtlijn slechts twee gunningscriteria 

kent: laagste prijs en economisch meest voordelige inschrijving (HvJ EG 28 maart 1985, zaak 274/83, 

r.o. 26). 

 

Klachten dat de winnende inschrijver in strijd met de voorschriften van de aanbestedingsleidraad geen 

marktconforme prijzen heeft geboden, hebben zelden succes. Daarvoor zijn twee redenen: 1. het is niet 

altijd duidelijk wat het begrip 'marktconform' precies inhoudt en 2. het begrip 'marktconform' is een 

economisch begrip dat in kort geding zonder deskundigenbericht vrijwel niet te toetsen is door de 
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rechter. Dit laatste lukte nog wel bij een aanbesteding voor leerlingenvervoer waar als kilometertarief 

voor een taxi € 0,05 was geboden.1 Het is gemakkelijk in te zien dat alleen al op grond van de 

toenmalige brandstofprijzen dit bedrag verre van kostendekkend is. Het interessante in die casus was 

dat in de nota van inlichtingen was meegedeeld dat onder een 'marktconforme prijs' werd verstaan (r.o. 

2.4): 'Een prijs die in overeenstemming is met prijzen die op de markt van het leerlingenvervoer 

gelden.' Hier zien we dus dat de rechter uitgaat van een andere definitie dan de aanbestedende dienst, 

want het is lang niet zeker dat in de markt gebruikelijke prijzen kostendekkend zijn. Op die op zich 

voor de hand liggende regel zijn talloze uitzonderingen, zoals de prijzen van 'gratis' mobieltjes en 

'gratis' kopjes koffie in de supermarkt laten zien. Zoals in het leerlingenvervoer het voorkomt dat lage 

kilometerprijzen worden gecompenseerd met hoge uurtarieven voor de chauffeur, kan het zijn dat in 

de onderhavige casus er een kunstmatig lage prijs voor Haalservice is geboden die wordt 

gecompenseerd met hoge prijzen voor andere diensten. Maar iets dergelijks is vrijwel niet aannemelijk 

te maken in kort geding waarin de verliezende inschrijver geen kennis heeft van de prijzen van de 

winnaar en alleen op grond van een vaak weinig gedetailleerd overzicht van de scores bepaalde 

aannames kan poneren die niet hard te maken zijn. Als de winnaar tussenkomt in het geding kan deze 

gemakkelijk met even oncontroleerbare stellingen aannemelijk maken dat hij wel marktconform heeft 

ingeschreven. Omdat de rechter geen reden heeft om de 'bewijslast' om te keren, kan hij niets anders 

doen dan de vorderingen afwijzen. 

 

Aan het slot van het vonnis komt in r.o. 4.6 nog het toekennen van een negatieve score aan eiseres 

voor het onderdeel Haalservices aan de orde. Het is gebruikelijk bij aanbestedingen dat negatieve 

uitkomsten van formules worden omgezet in een score van nul punten. Maar die regel was in de 

onderhavige casus niet opgenomen in de aanbestedingsleidraad. Wiskundig is er geen bezwaar tegen 

het toekennen van negatieve scores, maar de voorzieningenrechter heeft de vooraf bekend gemaakte 

maximale puntenaantallen zo begrepen dat zij de verhoudingen van de gewichten weergeven. In dat 

geval verstoort het toekennen van negatieve scores inderdaad die verhoudingen. Na dit vonnis doen 

aanbestedende diensten die negatieve scores niet willen uitsluiten er dus goed aan om dit expliciet 

vooraf mee te delen. Hier loopt deze tekortkoming van de aanbestedingsleidraad met een sisser af 

omdat het voor de rangorde geen verschil maakt of die negatieve score wel of niet gecorrigeerd wordt 

tot nul punten. En net als bij het Nederlandse elftal hebben ook hier de knikkers voorrang boven het 

spel. 

 

mr. drs. T.H. Chen 

Eigenaar van CHEN Aanbestedingsadvies 

                                                           
1 Vzr. Rb. Amsterdam 29 juli 2008, TBR 2008/178 m.nt. Chen. 
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